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Penelitian bertujuan menentukan strategi pengembangan wisata agro berbasis sapi 
perah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Internal 
Factors Analysis dan External Factors Analysis, dilanjutkan dengan analisis 
Analitycal Hierarchy Process untuk mendapatkan prioritas utama strategi sebagai 
upaya survive sektor pariwisata di era pandemi.  
Hasil analisis menunjukan bahwa posisi wisata agro edukasi sapi perah terdapat 
pada kuadran III dengan nilai (-2,102;3,126). Nilai tersebut menunjukkan bahwa 
selama pandemi performa wisata agro menurun, bahkan ternak dijual karena tidak 
memiliki pasar selama sektor pariwisata negatif pada kuartal II.  Selama ini wisata 
agro mendapatkan dukungan dari tour and travel untuk survive di sektor pariwisata, 
sehingga ketergantungan terhadap aktor pemasaran pariwisata tinggi. Dampak 
buruknya, ketika sektor pariwisata negatif maka wisata agro juga mengikuti. 
Padahal sektor pertanian memiliki nilai positif pada quartal II,  sehingga wisata agro 
perlu merubah strategi dan adaptasi di era new normal.  
Berdasarkan hasil analisis IFAS EFAS 4 strategi terdiri dari strategi S-O; wisata 
agro perlu memanfaatkan market place dalam promosi wisata agro dengan fokus 
utama produk susu. Strategi W-O; bahwa wisata agro perlu memperbaiki 
komunikasi dengan publik sektor dan private sektor dalam menjalin mitra, jika perlu 
dibuat integrasi data berbasis dashboard website dan aplikasi. Strategi S-T; wisata 
agro harus meningkatkan produktifitas usaha dengan melibatkan kelompok ternak 
lain. Strategi W-T; wisata agro perlu bekerjasama dengan wisata agro lain dengan 
pola frontal partnership dalam monopoli pasar.  
Berdasarkan analisis AHP bahwa yang menjadi prioritas adalah wisata agro perlu 
gerakan cepat dalam memanfaatkan platform dan marketplace untuk promosi 
seperti journelia dalam bentuk travel planner, yang dapat membantu wisatawan 
mendapatkan pengalaman yang baik dalam perjalanan wisata, terutama wisata 
agro di wilayah taman nasional Bromo Tengger Semeru.   
 
Kata kunci : Bromo, pariwisata, sapi perah, wisata-agro 

 
 

PENDAHULUAN 

Sektor pariwisata sebagai penyumbang 
devisa yang nilainya cukup signifikan dimana pada 
tahun 2018 sektor pariwisata mampu memberikan 
sumbangsih nomor lima setelah industri non-migas, 
sehingga llapangan pekerjaan yang diciptakan dari 
sektor pariwisata terus meningkat seiring dengan 
pesatnya pariwisata di Indonesia dari tahun ke 
tahun Harapanya dengan adanya sumbangsih 
perekonomian yang tinggi dari sektor pariwisata 
maka perekonomani mengalami keseimbangan 
dengan lingkungan dan sosial budaya masyarakat 
sekitar. Upaya yang perlu dilakukan adalah 
memanfaatkan potensi wilayah sebagai sektor 
unggulan yang mampu menstimulasi percepatan 
ekonomi berbasis pariwisata dengan 
memanfaatkan potensi lingkungan yang ada salah 
satunya adalah pengembangan kawasan berbasis 
komoditi. Sapi perah merupakan komoditi andalan 
yang dapat dijadikan sebagai pendukung 

perekonomian melalui wisata agro. Permintaan 
susu yang terus meningkat namun tidak diiringi 
dengan ketersediaan Susu Segar Dalam Negeri, 
sehingga menimbulkan kelangkaan (scarcity) dan 
mengakibatkan importasi terus meningkat. Potensi 
pengembangan sapi perah selama ini terpusat di 
Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah 
dan Jawa Timur. Sumbangsih paling besar yaitu 
58% berada di Jawa Timur yaitu Malang. 

Secara geografis wilayah Malang 
merupakan dataran tinggi dan dataran rendah yang 
sama-sama berpotensi besar dalam 
pengembangan potensi pariwisata sebagai sumber 
perekonomian. Harapannya melalui pariwisata 
yang berkelanjutan baik dalam menciptakan 
perekonomian dan menciptakan lingkungan yang 
berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan suatu daerah. Adanya otonomi daerah 
menjadikan masing-masing daerah terus berupay 
untuk menggali potensi daerahnya. Sektor 
pariwisata memang merupakan sektor penting 
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dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang cukup potensial. Salah satu upaya 
dalam mengembangkan pariwisata adalah melalui 
RPJMN Kabupaten Malang tahun 2015-2021 untuk 
pengembangan wilayah berbasis agrowisata untuk 
Malang bagian Timur, salah satunya komoditi sapi 
perah menjadi Peluang besar. 

Pengembangan potensi wilayah melalui 
sektor pariwisata berbasis peternakan mendukung 
kondisi depopulasi sapi perah di Kabupaten Malang 
yang semakin berkurang dengan ditunjukkannya 
beberapa koperasi susu yang tidak lagi beroperasi 
sebagai wadah korporasi antara peternak dengan 
industri, sedangkan beberapa industri besar 
membutuhkan mitra dengan peternak rakyat karena 
peternak kurang berdaya jika harus mmenyediakan 
sapronak secara mandiri, sedangkan kenyataannya 
biaya pakan semakin tinggi karena bahan baku 
pakan impor sehingga menyebabkan pendapatan 
peternak ikut berkurang. Selain sapronak, peternak 
tidak memiliki bargaining power dalam menentukan 
hrag karena harus bermitra dan harga susu impor 
lebih murah dibandingkan harga SSDN. Melihat 
fenomena ini pengembangan peternakan ke arah 
agrowisata menjadi sebuah solusi. Agrowisata 
merupakan salah satu bentuk wisata pedesaan 
yang menyajikan kedekatan dengan alam 
pedesaan dan hubungan langsung dengan 
berbagai kegiatan pertanian (Joshi and Bhujbal 
2012). Permasalahan juga muncul seiring dengan 
banyaknya agrowisata berbasis edukasi sapi perah 
yang lebih inovatif dinaungi oleh koperasi besar 
dan industri pengolahan susu serta kehadiran 
Mega Farm yang membuat tantangan kembali di 
dalam sektor pariwisata berbasis agrowisata sapi 
perah. Oleh karena itu perlu sebuah strategi dalam 
mempertahankan wisata agro yang dimiliki oleh 
paguyuban kelompok ternak untuk bersaing di 
tengah kompetitor yang lebih inovatif selain wisata 
agro harus melakukan rebranding. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakansanakan di Wisata Agro 
Nusa Pelangi Kecamatan Poncokusumo 
Kabupaten Malang. Kecamatan Poncokusumo 
merupakan salah satu wilayah pengembagan 
wisata agro berdasarkan RPJMN Kabupaten 
Malang Tahun 2015-2021 yaitu pengembangan 
wilayah Malang Timur sebagai pusat Wisata Agro 
“Poncowismojatu”. Penelitian menggunakan studi 
kasus sehingga penelitian bersifat eksplanatory 
reserach. Penelitian model ini bertujuan untuk 
melakukan analisis secara general berdasarkan 
temuan yang ada dalam kasus yang menjadi fokus 

pengamatan dan berimplikasi pada sebuah strategi 
serta pengembangan teori (Yin, 2003). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 
observasi lapang melalui teknik wawancara 
mendalam kepada pihak stakeholders Agrowisata 
Sapi Perah Nusa Pelangi, mengumpulkan data,  
lalu menyusun data berdasarkan pola, 
mengintepretasikannya, hingga menyampaikan 
hasil temuan di dalam proses penelitian. Selain 
kegiatan observasi melalui wawancara, pada 
penelitian juga dilaksanakan Focus Group 
Discussion dengan para pemangku kepentingan 
seperti peternak sapi perah yang ada di kawasan 
Poncowismojatu sebagai alternatif pengembangan 
usahaternak sapi perah dengan konsep agrowisata 
di Kabupaten Malang, Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Malang, praktisoner dari 
platform developer pariwisata (pembuat sistem 
yang berbasis teknologi cloud dan realtime yang 
bisa diunduh di google play) dan pihak akademisi 
dari Riset Group Community and Livestock Studise 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Analisis data menggunakan pendekatan 
secara kuantitatif yaitu dengan analisis SWOT 
untuk menentukan strategi ynag sesuai dengan 
kondisi Wisa Agro dalam bersaing dengan 
kompetitor di era new Normal, untuk 
membangkitkan kembali wisata agro akibat panemi, 
namun kebangkitan wisata agro tidak memerlukan 
effort besar seperti pariwisata lain karena objek 
wisata agro adalah hasil-hasil pertanian yang 
merupakan sektor pangan dan masih menjadi 
kebutuhan dasar konsumen, maka dengan analisis 
SWOT harapannya peneliti mampu mendapatkan 
strategi baru di era normal baru dari matrix SWOT 
dan kuantitatif menggunakan AHP. IFAS (Internal 
Strategic Factors Analysis Summary) dan EFAS 
(External Strategic Factors Analysis Summary). 
Setelah diperoleh strategi, maka dilanjutkan 
dengan analisis AHP (Analytic Hierarchy Process) 
untuk mendapatkan skala prioritas yang perlu 
diutamakan oleh stakeholders dalam bersaing 
dengan kompetitor besar. 

Analisis AHP mampu melakukan evaluasi 
dari atribut yang diukur secara matematis dalam 
perbandingan pasangan untuk mendapatkan 
kriteria yang diharapkan sesuai dengan skala 
prioritas. Struktur hierarki AHP memberikan 
konsekuensi alternatif yang akan menjadi pilihan 
sebagai prioritas sampai sub kriteria sampai kriteria 
tersebut dipilih menjadi sebuah alternatif untuk 
membantu para decision maker dalam mengambil 
keputusan dari kriteria yang dominan (Saaty, 1990) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecamatan Poncokusumo kabupaten 
Malang memiliki potensi besar dalam 
pengembangan bisnis sapi perah melalui wisata 
agro. Lokasi wisata yang dekat dengan Taman 
Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan 
alternatif besar dalam penggalian potensi secara 
kewilayahan. Mayoritas penduduk desa Gubug 
Klakah bekerja sebagai peternak sapi perah dan 
petani tanaman pangan serta pemuda yang 
mencurahkan tenaga kerja pada sektor pariwisata 
sebagai tour guide wisata Bromo. Namun masalah 
yang terjadi terutama bagi peternak sapi perah 
adalah awalnya muncul pada saat peternak 
kesulitan untuk setor susu ke koperasi, karena 
wilayah Gubug Klakah yang cukup jauh 
menjangkau koperasi susu, sehingga beberapa 
peternak membentuk kelompok ternak besar untuk 
membentuk paguyuban sapi perah dalam 
membentuk bisnis sapi perah melalui sektor 
pariwisata. Namun seiring dengan kemajuan 
teknologi, wisata agro Nusa pelangi harus 
berkompetisi dengan industri pengolahan susu 
yang melalukan ekspansi pasar dengan 
mengenganged konsumen melalui sektor wisata 
agro, selain itu strategi industri besar yang 
melakukan ekspansi pasar dengan monopoli pasar 
dan menjual susu dengan harga yang terjangkau 
juga menjadi polemik baru bagi peternak rakyat 
gubug klakah untuk melakukan persaingan 
sehingga dalam kurun waktu dua tahun terkahir 
posisi Nusa Pelangi tidak terlalu baik seiring 
dengan kemunculan kompetitor yang lebih inovatif 
karena segmentasi pasar telah terukur, sedangkan 
manajemen Nusa Pelangi belum melakukan 
strategi menentukan segmen pasar. Porter (2007) 
setiap perusahaan memiliki kekuatan dan 
kelemahan dalam menghadapi kompetitornya dan 
dipastikan setiap perusahaan memiliki strategi 
untuk meminimalisir kelemahan dan strategi 
mempertahankan kekuatan untuk dikembangkan 
melalui keunggulan biaya, defernsiasi dan fokus 
terhadap segmentasi pasar. 

Selain itu dampak pandemi juga dirasakan 
oleh peternak sapi perah, dimana permintaan susu 
menurun karena daya beli konsumen mengalami 
pergerserah akibat berkurangnya kemamuan 
finansial konsumen, sehingga konsumen lebih 
memilih untuk menentukan keputusan pembelian 
produk primer yang menjadi konsumsi setiap hari 
seperti beras, gula dan telur dibandingkan harus 
membeli produk olahan usus dan derivatnya. Akibat 
dari pandemi, manajemen Nusa Pelangi tidak 
mampu bertahan, sedangkan ternak terus 
membutuhkan pakan, namun wisata agro tidak 
mendapatkan pemasukan dari wisatawan, oleh 
karena itu dalam kebangkitan wisata agro di era 

normal baru, diperlukan strategi baru dalam 
mengenganged konsumen kembali. Dampak yang 
dirasakan oleh peternak tidak terlalu besar karena 
permintaan pangan terus meningkat, namun bagi 
produsen yang belum mampu mempertahankan 
produk pangannya untuk konsumen, akan 
mengalami penurunan produktivitas akibat tidak 
melakukan strategi dalam penentuan segmen 
pasar. Oleh karena itu dalam penelitian ini fokus 
utamanya adalah membuat strategi peternak untuk 
survive kembali di era normal baru selain 
melakukan rebranding. 

Strategi promosi pariwisata Indonesia perlu 
mengutamakan pola pemasaran BAS (Branding, 
Advertising dan Selling) 20% untuk proporsi 
branding dan Advertising-Selling 80% (Purnamasari 
dan Prawibowo, 2018). Pada penelitian 
sebelumnya, peneliti fokus dalam membahas 
rebranding, namun dalam temuannya bahwa faktor 
besar yang menyebabkan wisata agro tidak mampu 
bertahan adalah masalah manajemen internal 
sehingga dalam penelitian ini, peneliti juga 
berkesempatan untuk membuat strategi dalam 
memperbaiki kondisi internal manajemen. 

Hasil analisis SWOT melalui matriks faktor 
internal dan eksternal bahwa kondisi wisata agro 
berada pada kuadran III dengan nilai (-2, 102 ; 
3,126). Nilai tersebut menunjukkan bahwa peluang 
dalam pengembangan wisata agro besar, namun 
terkendala pada faktor internal, sehingga salah satu 
upaya yang harus dilakukan oleh pihak manajemen 
wisata agro adalah memperbaiki kekurangan 
internal, seperti kondisi manajemen internal yang 
kurang kondusif, wewenang dan delegasi antara 
karyawan dan peternak yang kurang jelas, 
hubungan dengan publik sektor yang kurang 
berkelanjutan, hubungan dengan stakeholders 
terbatas. Menurut Jhonson and Scholas (dalam 
Purwanto, 2012) strategi merupakan fokus yang 
menjadi arah dan tujuan organisasi dalam 
meramalkan tujuan yang lebih panjang dengan 
menyesuaikan kondisi sasaran atau sumberdaya 
lain sebagai pendukung agar dapat beradaptasi 
dengan lingkungan pasar terhadap konsumen, agar 
tetap memenuhi haraoan stakeholders. 

Peluang pasar wisata agro besar, sehingga 
mampu menjadi potensi dalam mengurangi 
kelemahan pada faktor internal.  Penliti juga telah 
melakukan pengamatan strategi samudera ungu 
(purple ocean) untuk wisata agro agar dapat 
bersaing dengan kompetitor yang semakin banyak, 
baik dari industri pengolahan susu yang memiiliki 
produk yang sama maupun industri pengolahan 
susu yang memiliki mega-farm untuk monopoli 
segmentasi pasar dan industri yang memperluas 
pangsa pasar dengan konsep wisata agro sapi 
perah. 
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Gambar. 1 Diagramm Cartesius Posisi Wisata Agro sebagai Strategi Pengembangan Wisata Agro sebagai  

                  Alternatif Bisnis Sapi Perah di Wilayah Potensi

 

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang 

ditunjukkan pada diagram kartesius, bahwa posisi 

wisata agro sapi perah pada kuadran III yang 

artinya adalah, kelemahan internal lebih besar 

daripada kekuatan, namun peluang dalam 

pengembangan bisnis sapi perah bagi peternak 

rakyat melalui wisata agro sangat besar, hal ini 

dikarenakan karena banyaknya peternak yang 

merasa tidak berdaya dalam menentukan 

bargaining position ketika susu disetorkan ke 

Koperasi, sehingga peternak lebih baik menjual 

susu melalui wisata agro dan konsumen akan 

memperoleh harga yang lebih murah dibandingkan 

harga susu yang dijual dari koperasi. Peluang 

pasar yang besar, membuat stakeholders terus 

berupaya dalam meningkatkan kepuasan 

konsumen salah satunya adalah melalui produk 

dan pelayanan wisata agro. Pada kuadran III, 

manajemen wisata agro membutuhkan strategi 

baru yang harus dibuat, yang bersamaan dengan 

proses rebranding yang pernah diteliti sebelumnya, 

bahwa faktor yang paling dominan dalam masalah 

internal adalah masalah manajemen, oleh karena 

itu dalam penguatan pasar, manajemen internal 

harus diperbaiki terlebih dahulu untuk mendapatkan 

strategi yang baik dalam pengembangan wisata 

agro terutama kebangkitan wisata agro di masa 

pandemi. Strategi yang dilakukan pada kuadran III 

antara lain meliputi : 

 

 
1. Strategi S-O; (Wisata agro perlu 
memanfaatkan marketplace dalam promosi 
wisata agro dengan fokus utama produk susu)  

Sebelum masa pandemi, wisata agro Nusa 
Pelangi mengalami penurunan produktivitas usaha 
yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, sebelum kompetitor industri 
membawa konsep wisata dalam pengenalan 
produk. Pada saat pandemi, penurunan 
produktivitas secara besar-besaran karena wisata 
agro juga terdampak, karena pada masa pandemi 
sketor pariwisata yang paling utama merasakan 
dampak akibat pandemi. Namun keuntungan 
wisata agro adalah sektor pertanian yang mampu 
survive pada masa pandemi, dimana susu menjadi 
alternatif konsumen untuk mengaplikasikan pola 
hidup sehat selama masa pandemi, sehingg produk 
pertanian menjadi peluang besar untuk kebangkitan 
wisata agro. Manajemen wajib menjemput pasar 
baik secara online maupun offline terutama 
meningkatkan kredibilitas konsumen melalui 
marketplace dan sebagai upaya promosi. Salah 
satu permasalahan utama yang dihadapi oleh 
peternak berkaitan dengan posisi tawar maka 
marketplace mampu menjadi solusi dunia 
pertanian.  

Jika saluran pemasaran pertanian pendek, 
maka harga jual di tingkat konsumen cenderung 
rendah, namun mayoritas saluran pemasaran dunia 
pertanian cukup panjang karena sifat produk yang 
perishable sehingga membutuhkan banyak 
lembaga pemasaran, oleh karena itu marketplace 
menjadi solusi untuk menghubungkan petani 
dengan konsumen akhir, sehingga harga jauh lebih 
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murah dan kualitas produk terjaga (Apriadi dan 
Saputra, 2017). Strategi Nusa Pelangi di masa 
norma baru dalam menggapai pasar bahwa 
kegiatan pemasaran yang dilakukan Nusa Pelangi 
yaitu melalui pemasaran offline dan online. 
Berdasarkan sudut pandang keluasan konsumen 
dan pangsa pasar Nusa Pelangi sebetulnya luas, 
mengingat bahwa lokasi agrowisata yang termasuk 
dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 
dimana akses jalan ke tempat agrowisata sama 
dengan akses ke wilayah pegunungan. Hal tersebut 

merupakan peluang besar dalam menstimulasi 
peningkatan jumlah pengunjung baik wisatawan 
dalam negeri maupun wisatawan mancanegara, 
namun sistem promosi yang dilakukan kurang 
meluas maka perlu memposisikan ulang produk 
yang ada dan disesuaikan dengan kondisi riil 
manajemen baik selama pandemi maupun 
setelahnya. Secara ringkas hasil overview brand 
positioning berdasarkan hasil pengematan       
disajikan  pada tabel berikut : 

 
Tabel 1. Overview brand positioning 

Tahapan Implementasi Solusi 

Identifikasi 
segmentasi 
pasar 

Segmentasi pasar belum 
teridentifikasi oleh manajemen dan 
belum terkonsep, namun fakta di 
lapang bahwa mayoritas pengunjung 
memiliki rentang usia 3-12 tahun 
(usia anak-anak), sehingga Nusa 
Pelangi belum menyiapkan konsep 
bagi setiap responden dengan usia 
dewasa di luar rentang usia. 

Manajemen harus segera mengidentifikasi 
pasar, akan lebih baik jika manajemen 
membidik seluruh usia mulaianak-anak hingga 
dewasa, karena tidak menutup kemungkinan 
kedatangan pengunjung anak-anak bersama 
orang tua, sehingga harus ada konsep yang 
menarik perhatian usia dewasa.Proses 
identifikasi segmentasi pasar tidak hanya 
melibatkan suara dari manajemen saja namun 
juga stakeholders, karena berkaitan dengan 
promosi wisata. 

Poin of Different Keunikan produk yang ditawarkan 
oleh Nusa Pelangi masih belum jelas 
dan belum memiliki suatu 
karakteristik yang menjadi nilai khas 
bagi pengunjung, sehingga kurang 
mestimulasi pengunjung secara 
psikologis. Barang dan Jasa yang 
ditawarkan sangat umum ditawarkan 
oleh manajemen ke konsumennya 
sehingga belum menciptakan 
kekhasan tempat wisata. 

Seperti chimory dengan patung khasnya, 
dengan keunggulan produk berupa yoghurt 
yang pada kenyataannya chimory menjual 
produk yang beragam namun yang diingat 
konsumen adalah produk yoghurt dan 
kekhasan oleh-oleh yang ada di agrowisata 
yang menarik perhatian konsumen yaitu moo-
moo roll cake yang membuat pengunjung di 
semua segmen tertarik. Manajemen Nusa 
Pelangi juga dapat melakukan hal yang sama 
untuk memberikan poin yang berbeda untuk 
mestimulasi pengunjung mengingat kekhasan 
agrowisata edukasi Nusa Pelangi. 

Keunggulan 
Kompetitif 

Slogan, promo, produk dari Nusa 
Pelangi yang belum dikenal oleh 
masyarakat yang ada di Malang 
Raya sehingga Nusa Pelangi belum 
memiliki keunggulan dalam bersaing 
dengan agrowisata edukasi lainnya. 
Poin ini berkaitan dengan tahap 1 
dan 2. 

Solusi poin 1 dan 2 diimplementasikan maka 
keunggulan kompetitif dapat dilakukan dengan 
mudah seiring dengan banyaknya pengunjung 
yang datang dan memiliki daya saing yang 
tinggi pada wisata yang ada di Malang maupun 
luar kota. 

Reposisi Pasar Saat ini Nusa Pelangi belum dapat 
melakukan reposisi pasar, meningat 
semakin sedikitnya jumlah 
pengunjung, ditambah lagi dengan 
pandemi Covid-19 sehingga 
berdampak pada semua sektor 
pariwisata sehingga belum 
melakukan pergerakan terutama 
mengenai konsep baru untuk pasar 
agrowisata edukasi. 

Pada hal ini manajemen seharusnya 
melakukan asset based community 
development untuk memanfaatkan kelemahan 
yang ada pada manajemen untuk menjadikan 
sebuah potensi, dimana pandemi covid yang 
berdampak kepada seluruh sektor pariwisata, 
maka keunggulan agrowisata edukasi masih 
dapat dimanfaatkan melalui teknologi digital 
untuk menarik perhatian pengunjung milenial 
sesuai trend baru. 

Sumber : Data Primer, 2020 
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Strategi Perluasan pasar dan fokus segmen 
menjadi seuatu hal yang sangat penting bagi wisata 
agro untuk mendapatkan konsumen seluas 
mungkin, terutama dalam meningkatkan trust 
konsumen terhadap produk lokal dengan 
kompetitor industri pengolahan susu. Oleh karena 
itu dengan potensi wilayah di Taman Nasioal 
Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjadi daya 
tarik tersendiri wisatawan untuk mengunjungi 
wisata agro Nusa Pelangi, maka peran travel 
planner dan stakeholders wisata sangat 
mendukung dalam membantu perluasan pasar dari 
strategi promosi. Selain melalui promosi, produsen 
juga dapar melakukan redesign produk dengan 
memberikan karaketristik sehingga produk susu 
menjadi sistem pemasaran terdeferensial untuk 
mendapatkan posisi pada konsumen.  

Belangkaehe et al. (2014) Perluasan pangsa 
pasar merupakan dampak dari strategi diferensiasi 
produk. Hal ini menjadi karakteristik suatu produk 
agar mudah dikenali dan diingat oleh konsumen 
baik dari rasa atau packaging. Desain kemasan 
menjadi faktor yang mampu menarik perhatian 
khusus secara aktual bagi konsumen, (Kotler dalam 
Putra, 2014). 

 
2. Strategi W-O; (wisata agro perlu 
memperbaiki komunikasi dengan publik sektor 
dan private sektor dalam menjalin mitra, jika 
perlu dibuat integrasi data berbasis dashboard 
website dan aplikasi)  

Selama publik sektor tidak memberikan 
pengawasan kepada wisata agro, produktivitas 
bisnis sapi perah mulai mengalami penurunan 
dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, artinya 
ketergantungan wisata agro terhadap publik sektor 
cukup tinggi, karena stakeholders yang mampu 
mensupport selama ini hanya dari publik sektor, 
oleh karena itu manajemen Nusa Pelangi harus 
meningkatkan kerjasama dengan stakeholders lain, 
tidak hanya dari Dinas Peternakan Kabupaten 
Malang saja, namun dari travel planner, wisata agro 
lainnya yang dapat berintegrasi usaha secara 
mandiri tanpa ketergantungan dengan satu sektor.  

Manajemen Nusa Pelangi juga dapat 
memperluas hubungan dan kerjasama dengan tour 
guide TNBTS untuk mempromosikan wisata. Akan 
menjadi peluang baik, jika wisata agro memiliki 
dashboard website untuk meningkatkan kredibilitas 
konsumen terhadap produk lokal. Salah satu 
langkah yang dilakukan pada startegi ini, karena 
peluang lebih besar dibandingkan kelemahan maka 
perlu ketelusuran yang membuat konsumen 
mampu meningkatkan trust produk. Beberapa 
pasar modern telah menerima produk susu segar, 
sehingga produsen harus menerima peluang dan 

tantangan pasar bebas agar mampu bersaing 
dengan produk komersil. 

Salah satu strategy peningkatan kredibilitas 
konsumen adalah memasarkan wisata agro melalui 
branding nasional Pesona Indonesia untuk salah 
satu 10 terbesar destinasi yang salah satunya 
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 
Kementerian pariwisata membuat branding 
nasional “Wonderful Indonesia / Pesona Indonesia” 
sebagai strategi promosi pariwisata baik wisatawan 
nusantara maupun manca negara. Pada startegy 
engangement stakeholder pemasaran tidak hanya 
konsentrsi terhadap produk yang dibutuhkan dan 
diinginkan oleh konsumen dan berdampak 
terhadap consumer satisfaction. Strategi 
pemasaran juga berfokus dalam membangun 
engangement dengan konsumen bersama 
stakeholder. Pendekatan dengan strategi 
engangement mengukur keterlibatan produsen, 
konsumen dan stakeholders (Tjedahwati, 2018) 

 
3. Strategi S-T; (wisata agro harus 
meningkatkan produktifitas usaha dengan 
melibatkan kelompok ternak lain)  

Untuk penguatan bisnis, maka keterlibatan 
peternak lain untuk tergabung di kelompok ternak 
dalam meningkatkan produktivitas bisnis sapi perah 
sangat penting. Peluang peternak lain sangat 
terbuka luas untuk bergabung dalam kelompok 
ternak pada bisnis berbasis pariwisata, semakin 
banyak peternak yang terlibat maka akan semakin 
kuat struktur usaha tersebut. 

 
4. Strategi W-T; (wisata agro perlu 
bekerjasama dengan wisata agro lain dengan 
pola frontal partnership dalam monopoli pasar) 

Kompetitor yang terus berinovasi dengan 
teknologi canggih dan menciptakan produk sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, 
membuat wisata agro tidak memiliki power untuk 
bersaing, maka strategi yang tepat adalah sama-
sama melakukan inovasi sesuai dengan 
segmentasi pasar, dan melakukan strategi saling 
mensupport kompetitor serta strategi yang paling 
inovatif adalah melakukan frontal partnership 
dengan kompetitor untuk memonopoli pasar dari 
segmen produk wisata agro. 

Berdasarkan hasil analisis SWOT ditemukan 
4 strategi yang sanat fundamental untuk 
diaplikasikan di manajemen Nusa pelangi, 
sehingga dari 4 alternatif tersebut diambil satu 
startegi yang menjadi prioritas utama untuk 
diaplikasikan di era normal baru bagi sektor 
pariwisata dengan menggunakan analisis AHP 
sebagai berikut. 
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Tabel 2. Analisis AHP 

 
Developing 
Branding 

Stakeholders 
 Coordination 

Stakeholdres 
tension 

Integrated 
Marketing  

Program 
Kriteria Value 

Marketplace 
dan promosi TT 

0,134 0,505 0,487 0,577 0,098 0,387 

Engaged Public Sector de
ngan  kredibilitas 

0,534 0,076 0,089 0,277 0,238 0,196 

Kelompok Ternak 0,067 0,241 0,238 0,166 0,068 0,21 

FrontalPartnership   
untuk monopoli pasar 

0,254 0,119 0,168 0,048 0,119 0,189 

Sumber : Data primer 2020 

 

Hasil analisis AHP bahwa yang menjadi 
prioritas adalah wisata agro perlu gerakan cepat 
dalam memanfaatkan platform dan marketplace 
untuk promosi seperti journelia dalam bentuk travel 
planner, yang dapat membantu wisatawan 
mendapatkan pengalaman yang baik dalam 
perjalanan wisata, terutama wisata agro di wilayah 
taman nasional Bromo Tengger Semeru. 
 

 
KESIMPULAN 

Strategi pengembangan wisata agri di era 
new normal yang paling aplikatif untuk 
dilaksanakan dan sebagai startegi rebranding 
adalah meningkatkan trust konsumen melalui 
produk lokal dengan platform dan marketplace, 
serta meningkatkan promosi dengan mitra 
kerjasama travel planner dan agency serta promosi 
skala nasional melalui brand nasional “Pesona 
Indonesia”. 
Saran 
Diperlukan penelitian lanjutan yang berkaitan 
dengan strategy keberlanjutan hubungan wisata 
agro dengan stakeholder baik dari publik sektor 
maupun privet sektor dan NGO’s 
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